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1. Godkendelse af referat fra 

sidste møde 
 

Godkendt 

2. Meddelelser A. Notat til Rektorkollegiet vedr. praksis for Top-Up finansie-
ring 
 
PMJ orienterede om notatets indhold og baggrunden for at 
notatet indsendes til Danske Universiteter. 
 

B. Årsberetning 2017 - 2018 Nævnet for Videnskabelig Ure-
delighed rapporterer om tilfælde af tvivlsom forsknings-
praksis  
 
PMJ orienterede om indholdet af årsberetningen og de 
tendenser den tegner. TEK indfører obligatorisk plagiat-
kontrol inden udgangen af 2019 og i de tilfælde der har 
været behandlet i NVU er der en overvægt af ph.d.-
afhandlinger. Dette viser at selvplagiat er det største pro-
blem. Det er netop derfor TEK ved indførelse af plagiat-
kontrol vil hjælpe fakultetets studerende. PMJ opfordrer 
udvalgets medlemmer til at gøre kolleger opmærksom på 
rapporten. 
 

C. Ph.d.-K møde – orientering 
 
PMJ og HeLN orienterede om emnerne og drøftelserne fra 
mødet. 
 

D. Repræsentationsområder og suppleanter Valg E19 
 
HeLN orienterede om efterårets valg til begge valgrupper. 
Information om valget udsendes til målgruppen så snart 
det modtages fra valgsekretariatet. 
 
 

Referat 
Emne: Ph.d.-udvalgsmøde Det Tekniske Fakultet 
Dato og tidspunkt: D. 23.8.2019, kl. 13-15 
Sted: O TEK Nobel Ø27-508-3 
Deltagere: Peter Møller Juhl, Heidi Lundbeck Nielsen, Morten Madsen, 

Simon Vilms Pedersen 
Afbud: Karsten Krautwald Vesterholm, Davide Giacalone, Anders 

Christian Løchte Jørgensen, Shuang Ma Andersen, 
Referent: Heidi Lundbeck Nielsen, Ph.d.-skolen 

 



 

 Side 2 

 
E. PhD award tildeling TEK 

 
PMJ orienterede om tildelingen til TEKs Kandidat som 
skete ved ph.d.-ceremonien i juni. 
 

F. AR møde 4.6.2019 orientering om regelgrundlag for ph.d.-
uddannelsen - overblik over ændringer i ph.d.-skolens re-
gelsæt gældende fra 15.3.2019 
 
PMJ og HeLN orienterede om baggrunden for PMJs del-
tagelse i mødet og notatets indhold og formål. PMJ opfor-
drede ARs medlemmer til at kontakte Ph.d.-skolen såfremt 
der er spørgsmål til regelsættet eller forslag i forbindelse 
medl Ph.d.-udvalgets opgaver. 
 

G. Print af ph.d.-afhandlinger 
 
HeLN orienterede om at Ph.d.-afhandlinger skal trykkes 
på SDUs trykkeri og bruge SDUs designskabelon. 
 

H. Vejlederuddannelse – kursus E19 
 
PMJ orienterede om at der er stor tilslutning til efterårets 
kursus – også af rutinerede vejledere. 

3. Drøftelse af ph.d.-
udvalgets opgaver 
 

Opfølgning på emnet jf. mødet 23.5.2019  
- Drøftelse af Ph.d.-udvalgets opgaver 

 
Udvalget drøftede på sidste møde ph.d.-udvalgets opgaver 
med fokus på udvalgets kerneopgaver i hh. til universitets-
loven, SDUs vedtægt og opgaver afledt af ph.d.-
bekendtgørelsen. Udvalget har ikke forslag til ændringer i 
ph.d.-udvalgets opgaver. PMJ opfordrede udvalgets med-
lemmer til at kontakte Ph.d.-skolen såfremt der er spørgs-
mål til regelsættet eller forslag i forbindelse med Ph.d.-
udvalgets opgaver. 
 

4. Godkendelse af dispensa-
tioner 

- 16/100183 
- 17/56439 
- 17/56439 
- 17/22349 
- 17/22349 
- 17/22349 
- 17/64265 
- 16/27625 
- 17/56453 
- 16/15979 
- 18/17966 
- 18/7418 
- 16/28698 



 

 Side 3 

- 18/52049 
 

5. Godkendelse af merit - 19/1859 
- 19/1859 

 
6. Godkendelse af bedøm-

melsesudvalg 
 

- 18/18529 
- 18/18529 
- 15/59981 
- 16/27625 
- 16/28698 

 
7. Godkendelse af ph.d.-

kurser 
- Ændring af sommerkursus: ‘Applied Mathematics in Indus-

try’ (ESGI), MMMI, 3 ECTS 
 

8. Eventuelt Intet under dette punkt 
 

 
 

Peter Møller Juhl/ 
Heidi Lundbeck Nielsen 

 


